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Documento com informações importantes - CFD em pares de criptomoedas 

Objetivo 

Este documento fornece informações importantes sobre este produto de investimento. Não é material de marketing. As informações são exigidas por 
lei para ajudá-lo a entender a natureza, riscos, custos, ganhos e perdas potenciais deste produto e para ajudá-lo a comparar com outros produtos. 
 
CFDs de produtos em pares de criptomoedas: 
Fabricante do produto: IGM Forex Ltd (IGMFX),  autorizada e regulamenada pela Comissão de Valores Mobiliários de Chipre (CySEC) com a licença CIF 
número  309/16. Ligue para , +357 25 252 371 ou acesse https://www.igmfx.com para mais informações. 
 

Este documento foi atualizado pela última vez em 20 de outubro de 2021. 
 

AVISO DE RISCO: Você está prestes a comprar um produto que não é simples e pode ser difícil de entender. Este produto pode não ser adequado 
para todos os investidores. Por favor, certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos. 
Para mais informações, consulte aqui. 
 

O que é este produto? 

Tipo - Este documento se refere a produtos conhecidos como "Contratos por Diferença", também conhecidos como CFDs. Um CFD permite que você 

obtenha uma exposição indireta a um ativo subjacente, como título, commodity, criptomoeda e outros tipos de ativos. Isso significa que você nunca 

será o proprietário do ativo subjacente, mas terá lucros ou sofrerá perdas como resultado de movimentos de preços no ativo subjacente. Este 

documento traz informações importantes sobre CFDs, onde a opção de investimento subjacente que você escolhe é uma criptomoeda como  Bitcoin, 

Dash ou Ethereum. Uma criptomoeda é uma moeda virtual que não é emitida ou apoiada por um banco central ou governo. O preço das criptomoedas 

é derivado de exchanges específicas de criptomoedas e é negociado em exchanges de criptomoedas. 

As transações de CFD com a IGMFX não são realizadas em uma exchange reconhecida/mercado regulamentado, mas são realizadas no mercado de 

balcão (OTC). 

Objetivos - O objetivo da negociação de CFDs é especular sobre os movimentos de preços (geralmente em curto prazo) de um ativo subjacente. Seu 

retorno depende de movimentos no preço do ativo subjacente e no tamanho da sua posição. Por exemplo, se você acha que o valor de uma 

criptomoeda vai aumentar, você compra um CFD (também conhecido como "going long") com a intenção de vendê-lo por um valor mais alto. A 

diferença entre o preço pelo qual você compra e o preço pelo qual você vende posteriormente equivale ao seu lucro, menos quaisquer custos 

relevantes (detalhados abaixo). Se você acha que o valor de uma criptomoeda vai diminuir, você vende um CFD (também conhecido como "going 

short") a um valor específico, esperando comprá-lo de volta a um preço mais baixo, resultando em que nós pagamos a você a diferença menos 

quaisquer custos relevantes. No entanto, em qualquer circunstância, se a criptomoeda se mover na direção oposta e sua posição for fechada, por você 

ou como resultado de uma chamada de margem (detalhada abaixo), você nos deve o valor de qualquer perda incorrida, sujeito à nossa proteção 

contra saldo negativo. 

Para abrir uma posição, você deve depositar em sua conta uma porcentagem do valor total do contrato. Isso é chamado de requisito de margem inicial 

(veja abaixo). Negociar com margem pode aumentar quaisquer perdas ou ganhos que você tiver. Para mais informações sobre trading com margem, 

veja aqui. 

Investidor de Varejo Pretendido e Investidores Profissionais Eletivos 

A negociação desses produtos não será apropriada para todos. Normalmente, esperamos que esses produtos sejam utilizados por pessoas às quais 

alguns ou todos os seguintes critérios se aplicam: 

i. possua conhecimento e/ou experiência relevante para entender as características dos CFDs e riscos associados ao trading com margem, 

experiência anterior em CFDs e/ou outros instrumentos derivativos negociados com margem, apenas com base na execução (nos últimos 3 

anos); e/ou qualificação profissional e/ou experiência profissional relevante para o trading de instrumentos financeiros alavancados no 

mercado de balcão (nos últimos 3 anos); 

ii. tenha capacidade de suportar 100% de perda de todos os fundos investidos;  

iii. tenha uma alta tolerância a risco;  

iv. pretenda usar o produto para investimento de curto prazo, trading especulativo, diversificação de portfólio e/ou hedging de exposição de 

um ativo subjacente.  

Termo 

As posições de CFDs geralmente não têm data de vencimento fixa ou sugerida. Cabe a cada trader individual decidir o momento apropriado para abrir 

e fechar suas posições. 

Os CFDs de criptomoedas podem ter uma data de validade. Portanto, qualquer posição aberta em CFDs em criptomoedas será fechada na data de 

vencimento definida para o instrumento pelo último preço disponível, se não for fechada antes. Você pode descobrir a data de validade de um 

instrumento clicando no link "Detalhes" na tela principal da plataforma de trading ao lado do nome do instrumento. 

No entanto, a falta de depósito de fundos adicionais para atender ao requisito de margem como resultado do movimento negativo dos preços, pode 

resultar no fechamento automático da posição do CFD 

 

Cenários de desempenho 

As situações abaixo ilustram ganhos e perdas potenciais em diferentes cenários. Você pode compará-los com os cenários de outros produtos. Os 

cenários apresentados são uma estimativa do desempenho futuro com base em evidências do passado sobre como o valor desse investimento varia. 

http://www.igmfx.com/
https://www.igmfx.com/
https://www.igmfx.com/eu/pt-br/terms-and-conditions/risk-disclosure/
https://eu.igmfx.com/it/legal/margin-information/
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De qualquer forma, seu lucro ou perda depende de como o mercado se comporta e por quanto tempo você mantém o CFD. O cenário de estresse 

mostra o que você pode recuperar em circunstâncias extremas de mercado, quando o mercado é muito volátil. 

 

As seguintes premissas foram usadas para criar os cenários encontrados na tabela 1 abaixo: 

           

Tabela 1: 

           
Os números mostrados acima indicam trading intraday e, portanto, não incluem o custo das posições mantidas em aberto durante o overnight. Se 

você vendeu este produto por outra pessoa ou se terceiros o aconselharem sobre esse produto, esses números não incluem qualquer custo que você 

pague a eles. Os números não levam em consideração a situação tributária pessoal, que pode afetar o quanto você recebe de volta. 

 

Quais são os riscos e o que eu poderia receber em troca?  

Indicador de risco 

 

 

 

                        MENOR RISCO                                       MAIOR RISCO 

Não há um período de retenção recomendado ou mínimo para este produto. Você deve manter margem suficiente em sua conta para manter suas 
posições em aberto. Negociar com margem significa que você pode perder rapidamente seu saldo de trading. 
 
A evolução do mercado no futuro não pode ser prevista com precisão. Os cenários mostrados são apenas uma indicação de alguns dos possíveis 
resultados com base em retornos recentes. Os retornos reais podem ser mais baixos. 
 

O indicador de risco resumido é um guia para o nível de risco deste produto em comparação com outros produtos. Isso mostra como é provável que 

o produto perca dinheiro por causa dos movimentos nos mercados. Nós classificamos este produto como 7 de 7, que é a classe de maior risco. Isso 

ocorre porque há uma chance de você perder todo o seu saldo de trading. 

 

Os riscos de trading são ampliados pela alavancagem. Os valores podem variar significativamente em tempos de alta volatilidade ou incerteza 

econômica/de mercado; essas oscilações são ainda mais significativas se suas posições forem alavancadas e também podem afetar adversamente sua 

posição. Como resultado, as chamadas de margem podem ser feitas rapidamente ou frequentemente e, em caso de incumprimento, suas posições 

podem ser fechadas. Negocie somente depois de ter reconhecido e aceitado os riscos. Você deve considerar cuidadosamente se o trading de produtos 

alavancados é apropriado para você. 

 
Nossos CFDs não estão listados em nenhuma exchange e os preços e outras condições são definidos por nós de acordo com nossa melhor política de 

execução. O contrato pode ser fechado somente conosco e não é transferível para nenhum outro provedor. Se você tiver várias posições conosco, seu 

risco pode ser cumulativo e não limitado a uma posição. 

 

Esteja ciente do risco cambial. Você pode receber pagamentos em uma moeda diferente; portanto, o retorno final que você receberá depende da 

taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não é considerado no indicador mostrado acima. 

As condições do mercado podem significar que sua negociação de CFD de um par de criptomoeda é aberta e fechada a um preço menos favorável, o 

que pode afetar significativamente o quanto você recebe de volta. Podemos fechar seu contrato de CFD aberto se você não mantiver a margem 

mínima exigida ou se violar os regulamentos do mercado. Para obter mais informações sobre margem, recomendamos que você reveja nossas 

informações sobre margens 

Riscos técnicos. Como o trading do produto depende de tecnologia, como PC, celular, internet etc., você está exposto a interrupções eletrônicas, 

levando a atrasos na abertura e fechamento de uma transação, pelos quais a IGM Forex Ltd não será responsabilizada. 

1 2 3 4 5 6 

 

http://www.igmfx.com/
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Este produto não inclui nenhuma proteção contra o desempenho futuro do mercado, portanto você pode perder parte ou todo o seu saldo de trading.  

Para obter mais informações sobre os riscos associados ao trading do produto, consulte nosso documento de Divulgação de Riscos. 
 

O que acontece se a IGM Forex Ltd não puder pagar? 

Se a IGM Forex Ltd ou seu provedor de liquidez não puder cumprir suas obrigações financeiras para com você, isso poderá fazer com que você perca 

o valor de qualquer posição que tenha com a IGM Forex Ltd. No entanto, nesses casos, você pode ser elegível para compensação sob o Fundo de 

Compensação ao Investidor (ICF), que cobre investimentos elegíveis de até EUR 20.000 por pessoa,  

ou 90% (noventa por cento) dos créditos cumulativos cobertos do investidor coberto, o que for mais baixo, independentemente do número de contas 

abertas, moeda e local de oferta do serviço de investimento.. Se você quiser mais informações sobre o ICF, clique aqui. A IGM Forex Ltd separa seus 

fundos de seu próprio dinheiro, de acordo com as regras do CySEC do Chipre para ativos de clientes. O indicador mostrado acima não considera essa 

proteção. 

Para mais informações, você pode visitar a Comissão de Valores Mobiliários do Chipre em: https://www.cysec.gov.cy/. 

 

Quais são os custos das posições para CFDs de pares de criptomoedas? 

Antes de começar a negociar CFDs de pares de criptomoedas, familiarize-se com todos os custos abaixo pelos quais você será responsável e que são 

capazes de reduzir seu lucro líquido ou aumentar suas perdas. Para mais informações sobre custos, consulte o nosso Documento de Taxas Gerais. A 

tabela abaixo mostra uma ilustração dos tipos de custos, juntamente com seu significado: 

 

 

Custos 

únicos 

Spread A diferença entre o preço de compra e o preço de venda é chamada de spread. Esse custo é 

realizado sempre que você abre e fecha uma negociação 

Conversão de moeda Qualquer dinheiro, lucros e perdas realizados, ajustes, taxas e cobranças denominados em uma 

moeda diferente da moeda base da sua conta serão convertidos para a moeda base da sua conta e 

uma taxa de conversão será cobrada na sua conta 

Comissão Esta é uma comissão cobrada ao negociar CFD de criptomoedas, com base no valor nocional da 

negociação. 

Custos 

atuais 

Custo diário de 

manutenção/Swap/Rollover 

É cobrada uma taxa na sua conta por cada noite em que sua posição é mantida, dependendo da 

posição ocupada (ou seja, longa ou curta). Isso significa que quanto mais tempo você mantiver uma 

posição, mais ela custará. O swap pode ser visualizado na plataforma de trading. 

 

Por quanto tempo devo mantê-la e posso retirar dinheiro antes? 

Certos CFDs de criptomoeda têm uma data de validade. Quando a data de validade é atingida, todas as posições abertas para esse CFD de criptomoeda 

são encerradas. Antes de abrir uma posição de CFD de criptomoeda, verifique se o contrato expira ou não e, se ele expirar, qual é a a data de 

vencimento. 

 

Levando isso em consideração, sua posição aberta será fechada quando: 

• você escolher sair do produto fechando a posição; ou 

• no caso de você não ter margem disponível; ou 

• com certos CFDs de criptomoeda, quando o contrato expirar. 

 

Você deve monitorar o produto para determinar o momento apropriado de sair e, se aplicável, quando o produto expira. Você pode fechar sua(s) 

posição(ões) a qualquer momento durante os horários de mercado, que são exibidos no link "Detalhes" na tela principal da plataforma de trading. 

 

Como posso fazer uma reclamação? 

A Companhia estabeleceu e mantém um Procedimento para Tratamento de Reclamações aqui. Se você deseja fazer uma reclamação, envie o 

formulário online através do seguinte link ou entre em contato com a Empresa em: 

•               Endereço: 1 Agias Zonis, No. 504, Block B, 5th Floor, Nikolaou Pentadromos Center Building, 3026 Limassol, Cyprus 

•               Telefone: +357 25 252 371 

•               E-mail: support@igmfx.com 

 

Outras informações relevantes 

As informações contidas neste documento informativo devem ser lidas em conjunto com outra documentação legal, em particular as informações 

contratuais disponíveis em https://www.igmfx.com na guia Legal. 

 

http://www.igmfx.com/
https://www.igmfx.com/eu/pt-br/terms-and-conditions/risk-disclosure/
https://www.igmfx.com/eu/pt-br/terms-and-conditions/investor-compensation-fund/
https://www.cysec.gov.cy/
https://www.cysec.gov.cy/
https://www.igmfx.com/eu/pt-br/terms-and-conditions/general-fees/
https://www.igmfx.com/eu/pt-br/terms-and-conditions/complaints-procedure-for-clients/
https://www.igmfx.com/

